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RIKTLINJE FÖR UTHYRNING OCH NYTTJANDE AV LOKALER INO~ KULTUR- OCH I 2(3) 
FRITIDSFORV AL TNINGEN 

Riktlinier vid uthyrning och 
fördelning av lokaler 

Kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt uppdrag att på bästa sätt fördela de tider 
som föreningarna har att nyttja i kommunens lokaler. Dessa tider fördelas på bästa 
sätt i samverkan med föreningsliv och övriga intressenter som vill nyttja kommunens 
lokaler. Nedan angivna riktlinjer gäller som huvudregel men kultur- och 
fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att justera i denna ordning om förvaltningen 
finner anledning till detta utifrån kommunens bästa. 

Prioriteringsordning kommunens 
id rotts an I ägg ni n g ar 

1. Förening som bedriver tävlingsidrott inom säsong* (förbundssanktionerad) 
med förtur - barn och ungdomsgrupper 

2. Förening som bedriver tävlingsidrott inom säsong* (förbundssanktionerad) 
seniorverksamhet 

3. Motionsverksamhet i föreningsregi 

4. Förening som bedriver tävlingsidrott utom säsong med förtur för 
ungdomsgrupper 

5. Korporationsidrott 

6. Allmänhet och ideella organisationer inom Karlsborgs kommun 

7. Företag inom Karlsborgs kommun 

8. Förening från andra kommuner 

9. Allmänhet och ideella organisationer från andra kommuner 

10. Företag från andra kommuner 

*Förtydligande "Inom säsong": 
Idrottsföreningar med inomhusidrott (huvudsaklig tävlingssäsong förlagd 
inomhus) 
Idrottsföreningar med utomhusidrott (huvudsaklig tävlingssäsong förlagd 
utomhus) 



RIKTLINJE FÖR UTHYRNING OCH NYTTJANDE AV LOKALER INO~ KULTUR- OCH I 3(3) 
· FRITIDSFORVALTNINGEN 

Vid fördelning av nyttjandetider skall dessutom följande hänsyn beaktas: 

Verksamhet med flera deltagare har förtur 

Föreningar som bedriver idrott under längre tidsperiod (säsong) har 
förtur 

Arrangemang av större karaktär prövas från fall till fall om arrangemanget 
kan/bör ges företräde 

Verksamhet som har en naturlig koppling till idrott i allmänhet, fysisk 
aktivitet och hälsa. 

Verksamhet som bidrar till kulturell utveckling och mångfald i 
kommunen. 

Bibliotek och Kulturstugan 

Föreningsliv, organisationer, studieförbund, näringsliv samt privatpersoner kan också 
hyra eller nyttja bibliotek och kulturstugans lokaler. Detta sker efter 
överenskommelse i varje enskilt fall. 

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att justera i denna ordning om 
förvaltningen finner anledning till detta utifrån kommunens bästa 
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